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Detaljerad plan för 2013
Program för och information till medlemmar. Medlemsbladet tillsammans med stationens program
kommer att skickas ut till alla medlemmar per e-post och per brev i god tid innan årsstämman. Detta
kommer att kompletteras med ytterligare en eller ett par informationsbrev per termin, vilka distribueras
per epost till alla medlemmar. Medlemsregistret ska kontinuerligt uppdateras så att det alltid finns både
aktuell postadress och e-postadress till samtliga medlemmar, medstiftare och gynnare. Föreningens
sidor på stationens webbplats ska också uppdateras allt eftersom ny information tillkommer.
Liksom tidigare år kommer styrelsen att fortsätta arrangera medlemsmiddagar på stationen
under sommaren. Till skillnad från tidigare år kommer kallelsen att skickas per e-post ca en vecka före
varje tillfälle, vilket betonar att dessa är spontana sammankomster under lättsamma former. Ambitionen
är dock att hålla fler middagar än tidigare år.
Stationens 50-årsjubileum. Föreningen kommer att ordna firande av stationens 50-årsjubileum
fredag 12 juli. Firandet börjar på Ölands Folkhögskola med några föredrag som belyser stationens
historia, nuvarande verksamhet samt framtid. Därefter kommer en utställning över stationens historia
att invigas på stationen. Slutligen ordnas en festmiddag på Ölands Folkhögskola.
Höstmöte. Styrelsen kommer i vanlig ordning att arrangera Höstmöte i september, närmare
bestämt lördag 14 september. Detta år kommer vi liksom förra året att få höra nyheter från forskningen
vid stationen. I samband med detta ges tillfälle för föreningens medlemmar och stiftelsens medstiftare
och gynnare att träffas och diskutera stationens framtid.
Symposium om hållbart nyttjande av landskapet. Den 21 maj ordnar föreningen ett seminarium
om hållbart nyttjande av landskapet i samarbete med länsstyrelsen och länsmuseet. Symposiet börjar på
Ölands Folkhögskola på förmiddagen, lunch intas i det fria, och på eftermiddagen blir det exkursion
och gruppdiskussioner i stationens närhet.
Naturforum och Forskarfredag. Om förutsättningar finns kommer föreningen att ordna
Naturforum också detta år tillsammans med andra Ölandsföreningar och organisationer med intresse
för natur och miljö. Som vanligt kommer stationen att hålla öppet hus på Forskarfredagen, som i år
infaller 27 september, samtidigt med Konstnatten i Skördeveckan.
Övrigt. Styrelsen ska under året arbeta tillsammans med Stiftelsen Station Linné och Station
Linné AB för att stärka Station Linné. Föreningen ska bland annat bistå stiftelsen med att samla in
pengar till nya markförvärv och till professionell detaljplanering av området kring stationen inför
kommande byggprojekt. Föreningen ska också medverka i ansökningar om medel för olika
byggprojekt. Slutligen ska föreningsstyrelsen verka för att stärka samarbetet med högskolor och
universitet i Sverige och internationellt.

Översiktlig plan för 2014-2015
Allmänt. Styrelsen ska fortsätta att bistå Stiftelsen Station Linné och Station Linné AB med att
konsolidera och utveckla verksamheten vid Station Linné. Föreningsstyrelsen ska övervaka att Station
Linné som helhet fungerar bra och når ut till sina målgrupper och styrelsen ska särskilt värna om
kärnverksamheten (forskning, forskarboende, utbildningsverksamhet och utåtriktade aktiviteter).
Program för och information till medlemmar och medstiftare. Styrelsen ska fortsätta att driva
och utveckla programverksamheten och informationen till medlemmarna. Styrelsen ska också ta

initiativ till olika medlemsaktiviteter. Dit hör bland annat att bjuda in medlemmar till städ- och
aktivitetsdagar vid stationen när en ideell insats behövs, till exempel vid städning, utrensning eller
målning. Medstiftare och donatorer ska också bjudas in till aktiviteter av belöningskaraktär, som
särskilda guidningar och liknande.
Insamlingskampanjer och marknadsföring. Styrelsen ska genomföra kampanjer för att öka
antalet medstiftare och för att söka donatorer till Stiftelsen Station Linné. Styrelsen ska också informera
på olika sätt om Station Linné och dess verksamhet.
Utveckling av Station Linné. Styrelsen ska medverka till att det utvecklas idéer för och söks
pengar till nya aktiviteter vid stationen och till utbyggnad alternativt renovering av stationen. Projekt
som kan bli aktuella under perioden är: (1) förvärv av mark kring stationen; (2) detaljplanering av
området kring stationen inför kommande byggprojekt; (3) DNA-arkiv samt nya laboratorielokaler för
Malaisefälleprojektet; (4) ny matsalsbyggnad med kök, matsal och seminarierum; (5) utökade
logimöjligheter; (6) byggnad vid väg 136 med plats för utåtriktad verksamhet, utställning och café; (7)
lokal för naturskola; och (8) renoverad väderkvarn. Styrelsen ska välja att driva projekt från denna lista
baserat på utvecklingen i omvärlden och diskussioner med Stiftelsen Station Linné och Station Linné
AB.
Samarbete med andra organisationer. Föreningsstyrelsen ska ta tillvara de möjligheter som
finns till samverkan med andra aktörer på Öland. Föreningen ska bygga vidare på det samarbete som
finns med Ölands Folkhögskola och Torslunda hembygdsförening. Om förutsättningar finns ska
föreningsstyrelsen också fortsätta att driva Naturforum tillsammans med andra Ölandsföreningar inom
miljöområdet. Slutligen ska föreningsstyrelsen verka för att stärka samarbetet med nationella och
internationella aktörer, däribland universitet, högskolor och forskningsstationer.

